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У навчальному посібнику представлені 

загальні і спеціальні положення охорони 

праці в медичній галузі.  

Велику увагу приділено правовим і 

організаційним аспектам охорони праці; 

питанням гігієнічної характеристики умов 

праці медичних працівників, атестації 

робочих місць; розслідуванню та обліку 

професійних захворювань, нещасних 

випадків та аварій у лікувально- 

профілактичних закладах; гігієні та охороні 

праці в медичних закладах і виробничій 

безпеці медичного персоналу. 

Для студентів вищих медичних 

навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів 

акредитації. 
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